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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

               Course Specification 
 
 
 
 

วิชา 0214415 การโปรแกรมด้วยเอก็ซเ์อม็แอล 
(XML Programming) 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ.2555 

คณะวิทยาศาสตร ์   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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สารบญั 
หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมลูทัว่ไป       3 
หมวด 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์     4 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     4 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล    9 
หมวด 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน    13 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  14 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา                 มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             คณะวทิยาศาสตร/์สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
0214415 การโปรแกรมดว้ยเอก็เอม็แอล 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (2-2-5) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
วชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น วชิาเอกเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเขม็ 

5. ระดบัการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
ปรญิญาตร ี/ ชัน้ปีที ่4  ภาคเรยีนที ่1/2561 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
0214271  การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน  
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
30 กรกฎาคม  2561 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อใหน้ิสติทราบถงึววิฒันาการและนิยามของการท าเหมอืงขอ้มลูรวมถงึความหมายของคลงัข้อมลู 
2. เพื่อใหน้ิสติเขา้ใจวธิกีารเตรยีมขอ้มลูทีก่ าหนดใหไ้ดต้ามเทคนิคทีเ่หมาะสม 
3. เพื่อใหน้ิสติเขา้ใจแนวคดิของเทคนิคต่าง ๆ ในการท าเหมอืงขอ้มลูรวมถงึงานประยุกตต่์าง ๆ ทีใ่ช ้  

วธิกีารของเหมอืงขอ้มลู 
4. เพื่อใหน้ิสติสามารถสรปุผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการท าเหมอืงขอ้มลูรวมทัง้เปรยีบเทยีบ 

ความแต่งต่างระหว่างเทคนิคต่าง ๆ ได ้

5. เพื่อใหน้ิสติสามารถเลอืกใชเ้ทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลูกบัขอ้มลูทีก่ าหนดใหไ้ด้ 

6. เพื่อใหน้ิสติรูจ้กักบัซอฟตแ์วรก์ารท าเหมอืงขอ้มลู 
 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อให้รายวชิามคีวามสอดคล้องกบัเทคโนโลยทีี่มกีารเปลี่ยนแปลง ท าให้เนื้อหารายวชิามคีวาม

ทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถงึมุ่งหวงัใหน้ิสติไดเ้รยีนรูถ้งึกรณีศกึษาใหม่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ และเป็นการปรบัปรุงแก้ไข
รายวชิาตาม มคอ.5 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาหลกัการคน้พบความรูใ้นฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลู ขัน้ตอน เทคนิค และการประยกุตข์องการท า

เหมอืงขอ้มลู  

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมง สอนเสรมิตามลกัษณะ
การเรยีนรูข้องนิสติใน
กรณทีีน่ิสติเรยีนรูไ้ดช้า้
กว่าเวลาทีก่ าหนด 

ฝึกปฏบิตั ิ30 ชัว่โมง การศกึษาดว้ยตนเอง  
5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

ใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
  1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  
  1.3 มภีาวะความเป็นผูน้าและผูต้าม สามารถทางานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ลาดบั    ความส าคญั  
   1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนุษย ์ 
  1.5 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  
  1.6 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม  
  1.7 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  
  1.8 มจีติสาธารณะ 

       วิธีการสอน 

 อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในการสอน 
 เน้นการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
 มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชกิกลุ่ม ฝึกความรบัผดิชอบ 
 การเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองอาจารย ์

       วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิจากการตรงเวลาของนิสติในการเขา้ชัน้เรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการรว่มกจิกรรม 

 ประเมนิจากการมวีนิัยและพรอ้มเพรยีงของนิสติในการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
 ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 
 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
 2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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  2.2 สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร์ รวมทัง้
ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  

  2.3 สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตัง้ ปรบัปรงุและ/หรอืประเมนิระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามขอ้ก าหนด  

  2.4 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร์ รวมทัง้การนา
ไปประยกุต์  

         2.5 รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางคอมพวิเตอรอ์ยา่งต่อเนื่อง  
  2.6 มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และ

เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ  
         2.7 มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ  

  2.8 สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1. วิธีการสอน 

 บรรยาย รว่มกบัการใชเ้อกสารประกอบการสอน ยกตวัอยา่งประกอบโดยใชส้ไลด์
ประกอบการบรรยาย (Powerpoint) และโดยการเขยีนพรอ้มการอธบิายบนกระดานหน้าชัน้
เรยีน 

 ซกัถามความรูก่้อนเรยีน  ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีน 
 อภปิรายขอ้ปัญหารว่มกนัระหว่างเรยีน 
 ผูเ้รยีนรว่มกนัคน้ควา้กรณศีกึษา ทีม่กีารน าความรูท้างดา้นเหมอืงขอ้มลูไปใช ้เช่น การ

สรา้งโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ หรอื ขัน้ตอนวธิต่ีาง ๆ อนัเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เพื่อ
น าเสนอรว่มกนัในชัน้เรยีน และใหน้ิสติคนอื่นสามารถซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ร่วมกนั
ได ้

 ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัของแต่ละบทนอกชัน้เรยีน 

2.2. วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตัขิองนิสติ ในดา้นต่างๆ คอื 
 การทดสอบยอ่ย  
 การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
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 การซกัถาม การตอบค าถามและการสงัเกตความสนใจ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
 3.1 สามารถคดิอย่างมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  
 3.2 สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

สรา้งสรรค ์ 
 3.3 สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
 3.4 สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
  

วิธีการสอน 

 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนสรา้งความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา และฝึกทกัษะการคดิการ
แลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคดิ อภปิรายกลุ่ม การท า
กรณศีกึษา ฯลฯ 

 จดักจิกรรมในการฝึกปฏบิตัขิองนิสติ 
วิธีการประเมินผล 

 การน าเสนอผลงาน 
 การใชข้อ้สอบหรอืแบบฝึกหดัทีใ่หน้ิสติคดิแกปั้ญหา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

                4.1 สามารถใชภ้าษาสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายอย่างมปีระสทิธภิาพ  
  4.2 สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีทางาน  
  4.3 สามารถใชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาชีน้าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม  
  4.4 มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม  
  4.5 สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้ม

ทัง้แสดงจดุยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
  4.6 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

4.2. วิธีการสอน 
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 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนสรา้งความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา และฝึกทกัษะการคดิการ  
แลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคดิ อภปิรายกลุ่ม การท า
กรณศีกึษา ฯลฯ 

 จดักจิกรรมในการฝึกปฏบิตัขิองนิสติ 
4.3. วิธีการประเมินผล 

  การน าเสนอผลงาน 
   การใชข้อ้สอบหรอืแบบฝึกหดัทีใ่หน้ิสติคดิแกปั้ญหา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
  5.1 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปัจจุบนัในการทางานทีเ่กีย่วกบั

คอมพวิเตอร ์ 
  5.2 สามารถแนะนาประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอื การ

แสดงสถติปิระยกุตต่์อปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค์  
   5.3 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของ สื่อ

การนาเสนออย่างเหมาะสม  
  5.4 สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  5.5 มทีกัษะและความรูภ้าษาองักฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
วิธีการสอน 

 จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม 

 จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสี าหรบัการสบืคน้ ศกึษาดว้ยตนเอง
และการน าเสนอผลงาน 

วิธีการประเมินผล 

 ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ทกัษะการสบืคน้และศกึษาดว้ยตนเอง  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1  แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง
(บรรยาย/
ปฎิบติั) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ 

1-2 ประมวลวิชาเทคโนโลยี 
XML 
บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้ 
เกีย่วกบัเทคโนโลย ีXML 
1.1 ภาษามารค์อฟัต่างๆ 
ไดแ้ก่ SGML, HTML และ 
XML 
1.2 โครงสรา้งและการแบ่ง 
ล าดบัขัน้ของขอ้มลูของ XML 
และองคป์ระกอบของเอกสาร 
XML 
1.3 การพฒันาเอกสารดว้ย 
โปรแกรมประยกุต ์XML 
1.4 รปูแบบการใชง้านจรงิของ 
XML 
1.5 เทคโนโลยอีื่นๆ ที ่
เกีย่วขอ้ง (SOAP, RDF, 
Ontology, Semantic Web)
   
   

 

4/4  แนะน ารายละเอียดวชิา จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารวดัผล เกณฑ์
การประเมนิระดบัผลการเรยีน แหล่ง การคน้ควา้
ขอ้มลูเพิม่เตมิและหนงัสอือา้งองิ  

 ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อประเมนิความรู้ 
นิสติก่อนเรยีน  

 บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอนใน 
ประวตัคิวามเป็นมาของเทคโนโลย ีXML  

 อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยี XML และ 
เทคโนโลยอีื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น SOAP, RDF, 
Ontology, Semantic Web และ เทคโนโลยอีื่นๆ 
ที่น่าสนใจ ให้นิสติมองเหน็ ภาพรวมของการใช้
เทคโนโลย ีXML  

 ใหผู้เ้รยีนช่วยกนัอภปิรายถงึกรณต่ีางๆ ที ่ผูส้อน
กล่าวถึง พร้อมทัง้เสนอกรณีอื่นๆ ที่ น่าสนใจ
เพิม่เตมิ  

 - ซัก ถ ามแล ะตอบข้อ ส ง สัยหลัง เ รีย น  - 
มอบหมายงานในเรื่องเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง กบั 
XML (Assignment 1) 

3-4 บทท่ี 2 การสร้างเอกสาร 
XML 
2.1  การสรา้งเอกสาร XML 

4/4  นิสติน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ซกัถามเกีย่วกบัพืน้ความรู ้
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2.2 -โครงสรา้งทางกายวภิาค 
ของเอกสาร XML -
ขอ้บงัคบัพืน้ฐานของ XML 
-การเพิม่ comment ใน 
เอกสาร XML -การใช้
Processing Instruction -
การใชง้าน CDATA 
Section  

2.3 หลกัการแสดงผลของ 
เอกสาร XML -การ
แสดงผลเอกสาร XML 
แบบไมเ่ชื่อมต่อกบั Style 
Sheet -การวเิคราะห์
ขอ้มลูเอกสาร XML ดว้ย 
ตวัวเิคราะห ์XML (XML 
Parser) -แสดงผลเอกสาร 
XML โดย ใช ้Cascading 
Style Sheet 

 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการ
สอน 

 ปฏบิตักิารการสรา้งเอกสาร XML 
 อธบิายโดยยกตวัอยา่งประกอบ และใหผู้เ้รยีน

ช่วยกนัคดิหาเหตุผล 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 

5 บทท่ี 3 Well-formed XML 
Document  
3.1 องคป์ระกอบของเอกสารที่
มรีปูแบบทีถู่กตอ้ง 
(Wellformed XML Document) 
3.2 การเพิม่ element ใน 
เอกสาร XML  
3.3 การเพิม่ Attribute ใหก้บั 
Element  
 

2/2  ซกัถามเกีย่วกบัพืน้ความรูเ้รือ่งการสรา้งเอกสาร 
XML 

 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน 
 ให้ผู้เรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ เหตุผลของการ

จดัเตรยีมขอ้มลู 
 ปฏิบัติการการสร้างเอกสาร Well-Formed และ 

Valid รวมทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 

6-7 บทท่ี 4 Valid XML 
Document 
4.1 การสรา้งเอกสารทีถู่กตอ้ง 

4/4  สอบยอ่ยครัง้ที ่1 
 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน  
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สมบรูณ์ (Valid XML 
Document) 
4.2 Document Type 
Declaration (DTD) 
4.3 การเปลีย่นจากเอกสารทีม่ ี
รปูแบบถูกตอ้งไปเป็น 
เอกสารทีถู่กตอ้งสมบูรณ์ 

 อธบิายโดยยกตวัอยา่งประกอบ และใหผู้้เรยีน
ช่วยกนัคดิหาเหตุผล 

 ใหน้ิสติแสดงออกแบบ DTD ส าหรบัการท า 
Validation ในคาบเรยีน 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 

8-9 บทท่ี 5 XML Schema  
5.1 XML Schema เบือ้งตน้ - 

ชนิดของรปูแบบขอ้มลู 
(Data Type)  

5.2 Simple Element และ 
Attribute  

5.3 Complex Element 

4/4  ยกตวัอยา่งเอกสาร DTD และ XML Schema 
เพื่อใหน้ิสติเขา้ใจความแตกต่างก่อนเรยีน 

 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน 
 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ และโครงสรา้งต่าง ๆ ของ 

XML Schema และ ออกแบบเอกสารในโจทยท์ี่
มอบหมายในคาบปฎบิตักิาร 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 
 มอบหมายงาน Assignment 2 
 
 

10-11 บทท่ี 6 XPATH  
6.1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั 

XPath  
6.2 XPath version  
6.3 XPath data model  
6.4 Node type  
6.5 Path expression  
6.6 Predicate and operator  
6.7 Axes  
6.8 Functions 

4/4  สอบยอ่ยครัง้ที ่2 
 ทบทวน  ซกัถามความรูเ้รือ่งโครงสรา้งเอกสาร 

XML 
 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน 
 ฝึกปฏบิตักิารการสรา้ง XPath และการเขยีน

ค าถามคน้ถาม 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 

12-13 บทท่ี 7 XSLT  
7.1ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบั 

XSLT  
7.2 XSLT Elements  

4/4  ซกัถามเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานการแสดงผลขอ้มลู
ผ่านทางเวบ็ 

 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน 



-12- 
 

 
              

7.3 XSLT Template  
7.4 XSLT Example 

 แสดงตวัอยา่งผลลพัธก์ารใช ้XSLT พรอ้มทัง้ให้
นิสติออกแบบในปฎบิตักิาร 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 
 มอบหมายงาน Assignment 3 
 
 

14-15 บทท่ี 8 XML Programming 
with XML Parser  

8.1 ความหมายของ XML 
Parser - DOM - SAX  
8.2 ตวัอยา่งการใชง้าน 

4/4  สอบยอ่ยครัง้ที ่3 
 ซกัถามความรูเ้รือ่งการเขยีน JavaScript 
 บรรยายโดยใชส้ไลดแ์ละเอกสารประกอบการสอน 
 ปฎบิตักิารการเขยีนโปรแกรมตดิต่อกบัไฟล์ XML 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสยัหลงัเรยีน 

 สอบปลายภาค   
             
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
2.1-2.3,2.7-
2.8, 3.2, 3.3 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
16 

30% 
30% 

2 
1.1, 3.2 แบบฝึกหดั 

ทดสอบยอ่ย 
ตลอดภาคการศกึษา 

3, 9, 13 
13% 
17% 

3 

1.2,1.5,1.7 
2.5, 4.2, 4.3, 
5.1 

การเขา้ชัน้เรยีน การมสี่วน
รว่ม อภปิราย เสนอความ
คดิเหน็และการสมัมนาในชัน้
เรยีน 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

10% 
 
 

5.3 เกณฑก์ารประเมินผลการเรียน 
80 – 100 ไดเ้กรด A 74 – 79.99 ไดเ้กรด B+ 

68 – 73.99 ไดเ้กรด B 61 – 67.99 ไดเ้กรด C+ 
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53 – 60.99 ไดเ้กรด C 47 – 52.99 ไดเ้กรด D+ 

41 – 46.99 ไดเ้กรด D 0 – 40.99 ไดเ้กรด E 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลกั 

 Beginning XML (Programmer to Programmer), 4th Edition, Dave Hunter et al. Wrox Press Lid.  

 เริม่คดิ-เริม่สรา้ง-เริม่ใช ้XML, สราวุธ ออ้ยศรสีกุล, บรษิทัวติตีก้รุฟ๊ จ ากดั 3.เอกสารประกอบการสอนวชิา
เทคโนโลยเีอก็ซเ์อม็แอล 

6.2 เอกสารและข้อมลูส าคญั    - 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า     

Web site ส าหรบัศกึษาเพิม่เตมิ  
 http://www.w3schools.com/xml/default.asp  
 http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide0.html  
 http://csharpcomputing.com/XMLTutorial/  
 http://www.w3.org/tr/xml/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.w3schools.com/xml/default.asp
http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide0.html
http://csharpcomputing.com/XMLTutorial/
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
แบบประเมนิรายวชิา 

 

2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
2.1 แบบประเมนิผูส้อน 
2.2 ผลการสอบ 

 

3.  การปรบัปรงุการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรบัปรงุวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา จดัทาํ 
รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ทุกภาคการศกึษา 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
กรรมการพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษาทําหน้าทีท่วนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 

โดยประเมนิคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนตลอดจนพจิารณาระดบัคะแนนใน 
รายวชิา 
       

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน

และรายละเอยีดวชิา  เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ปรบัปรงุรายวชิาทุก 2 ปี 
 

 
 

(นางสาวนพมาศ  ปักเขม็) 
                                                                                                   ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 

 

...5......../....สงิหาคม......../....2561.... 
 
 

  
 


